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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka skollag 1985:1100 och 2010:800 ur ett idémässigt 
perspektiv för att redogöra för förändringar av begreppet likvärdig utbildning som skett i 
skollag 2010:800. För att uppnå syftet söker studien svara på vilka bestämmelser som finns i 
de båda lagarna som kan ge möjlighet till likvärdig utbildning samt om begreppet likvärdig 
utbildning förändrats i skollag 2010:800 jämfört med skollag 1985:800. Studien baseras på en 
idéanalys av skollag 1985:1100 och skollag 2010:800 utifrån fyra dimensioner. Studiens 
resultat visar att förändring skett av begreppet likvärdig utbildning genom att mer fokus ligger 
på individens enskilda behov. För att uppnå likvärdig utbildning krävs i skollag 2010:800 att 
utbildningen utformas olika. Förändringar av begreppet likvärdig utbildning kan även ses i 
skollag 2010:800 då denna mer fokuserar på tillsyn och kvalitetsgranskning, 
ansvarsfördelning samt kvalitetsarbete. 

 

Nyckelord:  

Likvärdig utbildning, likvärdighet, kvalitet, tillsyn individens enskilda behov, en skola för alla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Innehåll 
1 Inledning .................................................................................................................................. 5 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 5 

1.2 Syfte .................................................................................................................................. 6 

2 Metod ...................................................................................................................................... 7 

2.1 Idéanalys ........................................................................................................................... 7 

2.2 Material ............................................................................................................................. 8 

2.3 Avgränsning ...................................................................................................................... 8 

3 Teoretisk referensram .............................................................................................................. 9 

3.1 Skolans styrning ............................................................................................................... 9 

3.2 Likvärdighet .................................................................................................................... 10 

3.3 Dimensionerna ................................................................................................................ 10 

3.3.1 Likvärdig utbildning som värdebas ......................................................................... 10 

3.3.2 Likvärdighet på nationell nivå ................................................................................. 13 

3.3.3 Likvärdig utbildning på kommunal nivå .................................................................. 14 

3.3.4 Likvärdig utbildning på skolnivå ............................................................................. 16 

3.4 Sammanfattade modell över dimensionerna ................................................................... 19 

4 Resultat och analys ................................................................................................................ 21 

4.1 Likvärdig utbildning som värdebas ................................................................................ 21 

4.1.1 Skollag 1985:1100 ................................................................................................... 21 

4.1.2 Skollag 2010:800 ..................................................................................................... 22 

4.2 Likvärdig utbildning på den nationella nivån ................................................................. 24 

4.2.1 Skol1ag 1985:1100 .................................................................................................. 24 

4.2.2 Skollag 2010:800 ..................................................................................................... 25 

4.3 Likvärdig utbildning på kommunal nivå ........................................................................ 26 

4.3.1 Skollag 1985:1100 ................................................................................................... 26 

4.3.2 Skollag 2010:800 ..................................................................................................... 27 

4.4 Likvärdig utbildning på skolnivå .................................................................................... 29 

4.4.1 Skollag 1985:1100 ................................................................................................... 29 

4.4.2 Skollag 2010:800 ..................................................................................................... 30 

4.5 Sammanfattande modell över analys och resultat .......................................................... 32 

5 Diskussion ............................................................................................................................. 35 

5.1 Likvärdig utbildning som värdebas ................................................................................ 35 



4 
 

5.2 Likvärdig utbildning på nationell nivå ........................................................................... 36 

5.3 Likvärdig utbildning på kommunal nivå ........................................................................ 36 

5.4 Likvärdig utbildning på skolnivå .................................................................................... 37 

5.5 Slutsatser ......................................................................................................................... 38 

5.6  Didaktiska implikationer ............................................................................................... 40 

6 Avslutande kommentarer ...................................................................................................... 40 

7 Fortsatt forskning .................................................................................................................. 42 

Referenser ................................................................................................................................. 43 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



5 
 

1 Inledning  
I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund för uppsatsen. Vidare redogörs för syftet med 

uppsatsen samt aktuella frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 
Begreppet likvärdig utbildning började enligt Assarson (2007) debatteras redan efter andra 

världskriget då det talades om en rätt till utbildning för alla. Socialdemokraterna lade 1946 

fram ett förslag på en primärkommunal nioårig enhetsskola och redan 1949 infördes denna på 

försök. Det uppstod emellertid enligt Assarson problem då lärare från den tidigare skolformen 

hade erfarenheter av studiemotiverade elever från välbärgade familjer och därför hade svårt 

att anpassa sin undervisning till den nya gruppen. Det skapades speciella läs- och 

skolmognadsklasser för att hantera problemet. Enligt Assarsson var det först genom Lgr 80 

som större krav ställdes på att skolan skulle arbeta förebyggande mot elever med svårigheter. 

Francia (1999) menar att likvärdighet före 1980 främst handlade om jämlikhet, det vill säga 

utjämning av sociala skillnader. Efter 1980 har begreppet likvärdighet i utbildningen snarare 

handlat om att alla barn och ungdomar ska ha lika möjligheter och erbjudas samma möjlighet 

till undervisning. Synen på likvärdig utbildning förändrades sedan under 1990-talet och 

handlade då istället om likvärdighet i den bemärkelsen att alla elever ska ha lika möjligheter. 

En stor milstolpe i den svenska skolans historia är den så kallade decentraliseringen. 

Decentraliseringen skedde genom den så kallade ansvarspropositionen 1991. Skolan gick från 

regelstyrning till målstyrning (Tallberg, Broman 2002). Detta innebar en stor 

maktförskjutning. Kommunens och andra huvudmäns beslutsbefogenheter stärktes och den 

starka statliga regleringen minskade. Den starkt detaljstyrda statliga skolan som genom sin 

organisation skulle garantera likvärdighet försvann och det ansågs då från regeringens sida 

som nödvändigt att klart politiskt uttala att det offentliga skolväsendet även fortsättningsvis 

skulle vara likvärdigt över hela landet. Det var i samband härmed som likvärdighetsbegreppet 

fördes in i skollagen (SOU 2002:121). 

Sedan skollag 1985:1100 fastställdes har skolväsendet genomgått många förändringar. Dessa 

förändringar har enligt Christina Ottosson (kd) i SOU 2002:121 inneburit att den gamla 

skollagen har en konstruktion som ett lapptäcke.  

Den 25 februari 1999 bemyndigade dåvarande statsråd Ingegärd Wärnersson att tillkalla en 

parlamentarisk kommitté med uppdrag att göra en översyn över skollagstiftningen. Som 
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resultat av kommitténs betänkande överlämnades SOU 2002:121 ”Skollag för kvalitet och 

likvärdighet” i december 2002. Genom de förslag som lades fram var kommitténs syfte att 

främja utbildningens kvalitet och likvärdighet. Propositionen till den nya skollagen 

överlämnades till riksdagen den 18 mars 2010  och antogs därefter av riksdagen den 22 juni 

2010. Lagen börjar tillämpas den 1 juli 2011. Enligt SOU 2002:121 till skollag 2010:800 har 

en utgångspunkt varit att många av de bestämmelser som regleras i förordningar istället ska 

regleras i skollagen. Detta för att göra bestämmelserna klarare.                                                                                                                                       

Ett av syftena med den nya lagen är att öka möjligheten till en likvärdig utbildning. Ansvaret 

för att hela landet har en likvärdig utbildning ska bäras gemensamt av staten och 

skolhuvudmän. Föreskriften om likvärdig utbildning är grunden för ett nationellt reglerat 

utbildningssystem och bildar även utgångspunkten för den nya skollagen. (SOU 2002:121) 

 

1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka skollag 1985:1100 och 2010:800 ur ett idémässigt 

perspektiv för att redogöra för förändringar av begreppet likvärdig utbildning som skett i 

skollag 2010:800.  

Frågeställningarna som kommer att besvaras är följande: 

1. Vilka bestämmelser finns i de båda lagarna som kan ge möjlighet till likvärdig 

utbildning? 

2. Hur har begreppet likvärdig utbildning förändrats i skollag 2010:800 jämfört med 

skollag 1985:1100? 
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2 Metod 
I detta kapitel redogörs för vald metod, valt material samt för de avgränsningar som gjorts i 

uppsatsen.   

2.1 Idéanalys 
För att undersöka vilka förändringar som har skett kring begreppet likvärdig utbildning 

kommer en idéanalys av lagtexterna att göras. En idéanalys har enligt Beckman (2007) som 

syfte att beskriva, förklara eller ta ställning till ett material. Med detta menas att forskarens 

avsikt kan vara att antingen tolka innebörden av politiska budskap, ta ställning till 

hållbarheten i politiska budskap eller förklara de politiska budskapens uppkomst eller 

konsekvenser. Dessa syften med idéanalysen menar Beckman även kan kombineras. Eftersom 

undersökningen syftar till att se vilka förändringar som skett med begreppet likvärdig 

utbildning kommer ställning tas till hållbarheten i de politiska budskapen som framställs i 

lagtexten.  

Idéanalysen görs utifrån dimensioner av begreppet likvärdig utbildning. Med hjälp av dessa 

dimensioner är avsikten att definiera skollagarnas idémässiga bas och synliggöra vilka 

bestämmelser som är centrala i strävan att nå en likvärdig utbildning.   

Fördelen med att göra en idéanalys utifrån dimensioner är att det ger möjlighet att se hur 

texten, både språk- och innehållsmässigt, tar upp de centrala aspekter där begreppet likvärdig 

utbildning finns underliggande i lagtexten. Enligt Bergström och Boréus (2008) kan 

undersökaren med hjälp av idéanalysen som analysmetod samt med hjälp av dimensioner 

synliggöra den underliggande delen av ideologin, det vill säga det som inte direkt uttrycks i 

texten.  

De aktuella dimensionerna är likvärdig utbildning som värdebas, likvärdig utbildning på 

nationell nivå, likvärdig utbildning på kommunal nivå samt likvärdig utbildning på skolnivå. 

De fyra dimensioner som valts är alla viktiga delar av begreppet likvärdig utbildning. Genom 

att använda dessa dimensioner är avsikten att belysa de faktorer som har betydelse för 

likvärdig utbildning i skollagarna. Textanalysen kommer att vara uppdelad i fyra delar för 

respektive lag. Därefter kommer en sammanfattande helhetsbild att göras av skollagarnas 

idémässiga bas, med utgångspunkt ur en likvärdig utbildning.  
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2.2 Material 
Undersökningen utgörs av skollag 1985:1100 och skollag 2010:800. Eftersom skollagen från 

1985 har genomgått ett antal revideringar sedan lagen antogs kommer den senaste lydelsen att 

analyseras med utgångspunkt från avgränsningarna.  

2.3 Avgränsning 
Undersökningen begränsas till övergripande bestämmelser i skollagarna och bestämmelser i 

skollagarna om grundskolan. De övriga skolformerna kommer alltså inte att beröras. 

Undersökningen kommer inte heller att inrikta sig på ett jämställdhetsperspektiv. Vidare 

kommer inte regleringen av friskolorna att beröras i undersökningen. Undersökningen 

kommer enbart att innefatta de båda skollagarna. Förordningar eller förarbeten kommer inte 

att undersökas. Detta beror dels på att skollagen är ett stort och viktigt styrinstrument i skolan 

samt då skollagen just är en lag och inte en förordning. Förordningar stiftas av regeringen, 

medan lagar stiftas av riksdagen vilket medför att en förordning mer kan färgas av den 

politiskt rådande makten. Jag vill i min uppsats göra en textanalys av begreppet likvärdig 

utbildning utifrån riksdagens skrifter samt se förändringen av begreppet likvärdig utbildning 

genom en sådan analys.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs för de dimensioner som analysen kommer att utgå från. Dessa 

dimensioner är alla sammankopplade på så sätt att de kan ses som fyra delar av begreppet 

likvärdig utbildning. Inledningsvis görs en kortare beskrivning av skolans styrning ur ett 

historiskt perspektiv. Syftet med detta är att underlätta förståelsen för dimensionerna då synen 

på likvärdig utbildning har en koppling till skolans organisation.  

3.1 Skolans styrning 
Skolans tidigare styrning, innan 1991, var uppbyggt genom en omfattande hierarki av 

myndigheter och beslutsordningar. Under 1980-talet fick skolan kritik för att vara svår att 

påverka (Söderqvist 2007). Det framkom även att de centrala statliga lösningarna inte passade 

alla kommuner. Regler sågs snarare som ett hinder än möjlighet för skolans utveckling 

(Falkner 1997). Det var den 1 januari 1991 som kommunaliseringen av skolan trädde i kraft. 

Kommunen fick i och med detta ett helhetsansvar för skolans verksamhet (Alexandersson 

1999). 

Förändringarna innebar konkret enligt Svensson (2010) att beslutsmakten flyttades från staten 

till kommunerna och professionen och till föräldrar och elever. Skolan gick från regel- och 

resultatstyrd till en mål- och resultatstyrd skola. Skolorna var förr resursstyrda och varje skola 

fick en summa av staten varje år. Idag, med den rådande resultatstyrningen ska kommunerna 

ge skolorna de resurser de behöver för att de ska kunna nå de nationella målen.  

 

Svensson beskriver förändringen i svensk skola från tiden innan decentraliseringen till 2010 

enligt följande.  

1980 års grundskola 2010 års grundskola 

Organisatorisk likhet i alla skolor Organisatorisk frihet – alla skolor olika 

Staten beslutar om elevens skolplats Fritt val av skola 

En allsidig social sammansättning av eleverna 

eftersträvas 

Elevernas och föräldrarnas val styr 

elevsammansättningen 

Regelstyrning Mål- och resultatstyrning tillsammans med regler 

En skola styrd v politiker och profession En delvis marknadsstyrd skola 

Figur 3.1 Förändring i svensk skola efter decentraliseringen (Svensson 2010 s 5) 
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3.2 Likvärdighet 
Likvärdighet har i skolsammanhang en mycket positiv laddning. Ordet används ofta när olika 

skolpolitiska företrädare ska legitimera sina ståndpunkter. Det sägs att Sverige ska ha en 

likvärdig utbildning men begreppet är ofta oklart. Betydelsen av likvärdig utbildning har även 

varierat över tid. Vad som är likvärdig utbildning varierar även mellan skolformerna 

(Svensson 2010). Vidare har begreppet olika betydelser beroende på om det diskuteras på 

nationell nivå, kommunal nivå eller skolnivå (Quennerstedt 2006). 

 

3.3 Dimensionerna 
Med hänsyn till ovanstående har det i denna undersökning valts att ta upp dimensioner med 

utgångspunkt från hur begreppet används på de olika nivåerna Dessutom kommer jag även ta 

upp en annan intressant dimension, likvärdig utbildning som värdebas. Denna anser jag är 

mycket aktuell då det inom denna ryms begrepp som har en stark anknytning till begreppet 

likvärdig utbildning. De olika dimensionerna redogörs det för nedan.  

 

3.3.1 Likvärdig utbildning som värdebas 
Likvärdig utbildning betraktas enligt Quennerstedt (2006) som ett begrepp med permativ 

funktion. Likvärdig har en central plats vid diskussioner om olika samhällsfrågor. Begrepp 

med peramtiv funktion är värdebärande och skapar skilda synsätt vid definitioner. Genom 

tvister om vilka kriterierna är för begreppet likvärdig utbildning kan betydelseförskjutningar 

ske.  

När det gäller likvärdig utbildning som värdebas så avses att likvärdighet kan innefatta andra 

begrepp som det står i stark relation till. Enligt Quennerstedt är begrepp som har nära 

koppling till likvärdig utbildning frihet, jämlikhet och kvalitet. Dessa begrepp kommer att 

utredas nedan. Det kommer även föras en diskussion kring varför de anses ha stark koppling 

till begreppet likvärdig utbildning.  

Frihetsbegreppet innebär möjligheten att välja skola och utbildningsinriktning. Denna 

tolkning av begreppet likvärdig utbildning växte fram under 1980- och 1990 talet. Likvärdig 

utbildning kom då att betyda valfrihet, föräldrarätt och profilering. Med det fria valet infördes 

även skolpeng vilket ytterligare öppnade upp för den fria skolmarknaden (Svensson 2010). De 

som är förespråkare för frihetsbegreppet menar att valfrihet och ökad konkurrens även ökar 
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kvaliteten på utbildningen. För de som inte förespråkar ett frihetsperspektiv betyder frihet 

snarare en ökning av klyftor (Francia 1999). Under 1990-talet framträder en förskjutning av 

förståelsen av skolans medborgarfostrande roll. Från att vara en fråga om att sörja för att alla 

elever får gemensamma referensramar av värden och kunskaper för att få lika möjlighet till 

arbete och studier till att i högre grad värna om den enskildes särart. Genom detta blev 

möjligheten för eleven att göra strategiska val viktig för att välja den egna livsvägen (Olson 

2008).  

Frihetsbegreppet i skolan är även närbesläktat med ordet valfrihet. Med ansvarspropositionen 

till skollag 1985:1100 fick frihetsbegreppet en allt tydligare koppling till likvärdig utbildning. 

Detta genom reglering av friskolor. Svensson (2010) beskriver valfrihetens innebörd, innan 

decentraliseringen, som möjlighet att välja inom skolan. Efter decentraliseringen fick valfrihet 

även betydelsen att välja en annan kommunal skola än den närmaste i hemkommunen eller 

annan kommunal skola inom kommunen samt att välja en fristående skola. Englund och 

Quennerstedt (1999) menar att övergången från en samhällscentrerad demokratitradition till 

en individcentrerad gav större utrymme för diskussioner om valfrihet på skolområdet. 

Quennerstedt (2006) argumenterar för att valfrihet bygger på olikhet samt att när detta 

begrepp fick större inflytande på skolområdet så utmönstrades principer om enhetlighet. 

Syftet med valfrihet är istället att möta upp individers enskilda behov. Med ett sådant synsätt 

har man enligt Quennerstedt en positiv bild av olikheter mellan skolor inom en kommun och 

mellan kommuner. 

Jämlikhetsbegreppets relation till likvärdig utbildning är svårtolkat enligt Francia (1999). 

Jämlikhet kan ha flera betydelser.  Kymlicka (1994) definierar jämlikhet som allas rätt till lika 

tillträde till samhällets resurser såsom välfärd, makt och deltagande. Bergström (1995) 

diskuterar jämlikhet i skolvärden och hävdar att jämlikhet i detta avseende kan förstås på tre 

olika sätt. Jämlikhet i chanser, jämlikhet i möjligheter och jämlikhet i resultat eller utfall. 

Jämlikhet i chanser innebär att ingen får stängas ute från utbildning på grund av exempelvis 

kön eller etnicitet. Med jämlikhet i möjligheter avses at det är nödvändigt att utrusta eleverna 

med olika mycket resurser för att det ska gå att uppnå reellt lika möjligheter. Jämlikhet i 

resultat eller utfall innebär att alla elever ska uppnå jämlika resultat vid utbildningens slut. 

Enligt Quennerstedt (2006) ska den likvärdiga utbildningen utformas så att den är 

samhällsfrämjande på så sätt att utbildningen ska arbeta för utjämning av sociala skillnader 

och ökad jämlikhet. Enligt Quennerstedt betonar politikerna att skolan är den ideala 
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mötesplatsen för barn med olika bakgrund och att det är samhällets ansvar att upprätthålla en 

likvärdig utbildning genom att integrera och blanda i en gemensam skola.  

Enligt Högdin (2007) betyder jämlikhet i utbildningen att alla barn ska ha en formell rätt att 

utbilda sig. Den formella rätten har även en stark koppling till skolplikten. Marshall (1950) 

beskrev de kunskaper som förmedlas i skolan som elementära för en människas personliga 

utveckling men också att det möjliggör en rätt att verka som samhällsmedborgare. En 

skolplikt ökar jämlikheten då utbildning ger ökade möjligheter att delta i olika delar i 

samhällslivet.  

Jämlikhet har även enligt Wallin (2002) en stark koppling till de mänskliga rättigheterna. Med 

detta menar han att skolan ska behandla alla ungdomar med omtanke och respekt. Denna syn 

är enligt honom ett erkännande av att alla barn och ungdomar är olika men att de oaktat det 

har förutsättningar att var och en på sina egna villkor få utbyte av vad skolan har att erbjuda. 

Wallin beskriver vidare att skolans enhetlighet och lika tillgång till utbildning som instrument 

för att åstadkomma jämlikhet inte motsvarade sina syften. Istället fick det effekten att 

olikheter mellan grupper och klasser legitimerades. Detta system satte skolan som centrum 

och inte själva individen och dess möjligheter. Wallin anser att jämlikhet idag har en stark 

anknytning till individuella behov och möjligheter i skolans verksamhet. Jämlikhet har mer 

kommit att handla om individuella möjligheter och inte lika mycket om lika chanser.  

Kvalitetsbegreppet har enligt Berg (2003) hög påverkan på likvärdig utbildning. Med ökade 

marknadsinfluenser har kvalitetsbegreppet ökat dess påverkan på likvärdig utbildning.  

Kvalitet står enligt Berg i symbios med likvärdighet genom att de stärker varandras mening 

och betydelse. Kvalitet handlar liksom likvärdighet om måluppfyllelse och resultat. Även 

enligt Nordin (2010) står kvalitet och likvärdighet i symbios med varandra. Kvalitet är enligt 

Nordin ett begrepp som inte fått tillräcklig förklaring, liksom begreppet likvärdig utbildning. 

Quennerstedt (2006) menar att skolans uppdrag kopplas till kvalitetsbegreppet. 

Kvalitetsbegreppets koppling till likvärdig utbildning är enligt henne mycket stark. Även  

likvärdig utbildning uttrycks beroende av utbildningens kvalitet och det är kvalitetsarbete som 

ska säkra likvärdigheten i utbildningen.   
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3.3.2 Likvärdighet på nationell nivå 
På den nationella nivån är verkande aktörer regering, riksdag och nationella myndigheter. 

Genom dessa aktörers skrifter samt forskning på området sammanställs likvärdig utbildning i 

denna dimension. 

Det har inte på den nationella arenan ägnats stort utrymme att förklara likvärdig utbildning. 

Återkommande i det som uttalas av regering och riksdag är att likvärdig utbildning innebär att 

alla elever ska uppnå målen med utbildningen (Quennerstedt 2006). Normerna för likvärdig 

utbildning anges i de mål som uttrycks i skollagen, läroplaner, kursplaner, programmål och 

betygskriterier (SOU 2002:121). Quennerstedt (2006) menar att för att en utbildning ska vara 

likvärdig så ska den möta elevernas olika behov och förutsättningar. Likvärdig utbildning 

behöver inte innebära att den ska vara likadan för alla elever. Istället kan begreppet lika 

utgöra hinder mot likvärdighet då hänsyn inte tas till elevernas särskilda behov. Likvärdig 

utbildning innebär alltså dels att målen ska nås, dels att hänsyn ska tas till varje elevs enskilda 

behov.  

Enligt Englund och Quennerstedt (2008) kopplades likvärdig utbildning under 1990-talet 

samman med måluppfyllelseproblem. För att få bukt med detta framhöll regeringen i slutet av 

1990-talet behov av förstärkt uppföljning, utvärdering och tillsyn. Detta gjordes i ett steg att 

öka möjligheten till måluppfyllelse och därmed även likvärdig utbildning. Regeringen 

uttrycker att det är kommuner och skolhuvudmän som tillsammans med lärare och rektorer 

som ansvarar för utformningen av arbetet så att eleverna når målen för utbildningen. 

Emellertid menar regeringen att stärkta statliga insatser är av betydelse för att stödja och 

påskynda det lokala utvecklingsarbetet (Skr 2001/02:188). Enligt Quennerstedt (2006) kan 

därför statens ökade inflytande beskrivas inom områden som tillsyn, resurser och stöd till 

kommunerna.  

Sammanfattningsvis menar Quennerstedt att det finns tre väsentliga drag som präglar 

övervägandena om likvärdighet i utbildningen 

(a)Likvärdighet handlar om måluppnående – om alla elever når de nationella målen så är utbildningen 
likvärdig. För att det ska vara möjligt måste utbildningen möta elevers olika förutsättningar och behov, 
därför kan utbildningen inte vara densamma för alla.(b) Det får inte bli alltför olika för att det ska vara 
likvärdigt. (c) Staten måste ta ett större ansvar för likvärdigheten. Ansvaret för likvärdigheten delas 
visserligen av stat och kommun, men utvecklingen i skolan kräver ett stärkt ansvarstagande av staten i 
form av målformulering och granskning. (Quennerstedt 2006, s.134) 

Det råder enligt Englund och Quennerstedt (2006) stor konsensus kring begreppet likvärdig 

utbildning på den nationella nivån. Detta oavsett politisk tillhörighet. Även Roman (2009) ser 
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att skolpolitiken på nationell nivå främst fokuserar på måluppfyllelse och bristande 

kunskaper. Roman menar även att utökad granskning och inspektion av skolan är en 

konsekvens av synen på likvärdig utbildning som måluppfyllande.  

Tillsyn definierades av tillsynsutredningen i SOU 2002:14 och har enligt dem främst en 

innebörd med kontrollerande funktion. Huvudsyftet med att granska skolor och huvudmän är 

att undervisningen ska kunna förbättras. Kvalitetsgranskning kan innebära en granskning mot 

bakgrund av forskning samt med utgångspunkt i nationella mål och övriga bestämmelser. Det 

som kan ligga till grund för tillsynen är skollag, förordningar, läroplaner, kursplaner eller 

andra föreskrifter för verksamheten. Berg (2003) menar att statens tillsyn är inriktad på att 

utvärdera och kontrollera, inte på att ge anvisningar. Författaren menar vidare att det är viktigt 

att kvalitetsgrundande insatser har stöd i lag för att de ska kunna stärkas och öka i omfattning. 

Detta ger staten möjlighet att rikta sanktioner mot kommuner som inte rättar sig efter 

tillsynspåpekanden.  

3.3.3 Likvärdig utbildning på kommunal nivå 
Enligt Quennerstedt (2006) kan likvärdig utbildning på den kommunala nivån på många sätt 

ha samma innebörd som på den nationella nivån. Det finns dock en stor skillnad mellan den 

nationella och kommunala nivån och det är att likvärdig utbildning i högre grad är beroende 

av den politiska inriktningen i kommunen.   

Politiska tolkningar av likvärdig utbildning på den kommunala nivån menar Quennerstedt är 

anpassad utbildning för att utvecklas maximalt, samma innehåll och kunskaper, integrera och 

blanda för social utjämning och alternativ för val och konkurrens.  Dessa syner på likvärdig 

utbildning är beroende av kommunens ideologiska syn. Anpassad utbildning för att utvecklas 

maximalt beskriver Quennerstedt som att det handlar om envars rätt att utvecklas maximalt. 

Mål ska uppställas för varje enskild elev. Denna syn på likvärdig utbildning byggs upp på 

grundval av elevernas olikheter, deras särskilda behov, förutsättningar, förmågor och intresse. 

Alla elever ska utvecklas så långt som det går. Det är alltså i denna syn inte tal om enbart en 

lägstanivå. Samma innehåll och kunskaper innebär att utbildningen inte får vara för olika för 

att det ska vara tal om likvärdig utbildning. Mer konkret handlar det om synen på ett 

gemensamt kursinnehåll. Synen på att uppnå likvärdig utbildning genom att integrera och 

blanda för social utjämning betyder att man genom att integrera och blanda får kunskap och 

förståelse för varandras olika livssituationer och därmed även bidrar till att utjämna sociala 

skillnader. Utbildningen i alla skolor ska vara lika mycket värd och det ska inte finnas hög- 
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och lågstatusskolor som leder till att människor får olika möjligheter i sina liv beroende på 

vilken utbildning de genomgår. Att definiera likvärdig utbildning som alternativ för val och 

konkurrens innebär att likvärdig utbildning kopplas samman med att alla ska ha en möjlighet 

att få en utbildning som dels fyller de behov som är specifika för varje elev och dels är av god 

kvalitet. I detta synsätt ingår att ökad konkurrens bidrar till att höja utbildningens kvalitet och 

därmed även öka likvärdigheten i utbildningen.  

En sak är emellertid gemensam enligt Quennerstedt (2006), oavsett politisk inriktning, och det 

är synen på likvärdig utbildning som uppnående av mål. Det talas emellertid på denna nivån 

mer om att anpassa utbildningen för att uppnå målen. För att anpassa utbildningen efter målen 

finns det två aspekter. Den första är att utbildningen inte kan utformas lika för alla och den 

andra är att den måste anpassas efter de specifika behov som eleverna har. Att anpassa efter 

specifika behov innebär på denna nivå att fördela resurser och lärartid.  

Kommunens ansvar förändrades drastiskt med den nya styrningen av skolan i början av 1990-

talet. Enligt Wahlström (2002) ska den likvärdiga utbildningen, med den nya 

ansvarsfördelningen, garantera likvärdig utbildning endast genom att samma mål och 

riktlinjer ska gälla för alla skolor i landet. Därutöver har kommunerna stor frihet att själva 

bedriva verksamheten. Enligt Quennerstedt (2006) har kommunerna efter den nya 

organisationen av skolan fått mycket kritik för att de inte lever up till sitt ansvar i det 

målstyrda systemet. Bland annat görs inte uppföljning och utvärdering i den mån det är 

behövligt. Kvalitetsarbete på kommunal nivå förväntas stärka möjligheterna att anpassa 

utbildningen efter målen och därmed också öka likvärdigheten i utbildningen. Enligt 

Skolverket (1997) har det från statens sida inte klarlagts tillräckligt hur kommunen ska utföra 

sitt uppdrag. Detta är istället upp till kommunerna själva.  

Kommunens har ansvar för finansiering och resursfördelning till verksamheterna vilket även 

enligt Skolverket (2009) innebär ett ansvar för uppföljning, utvärdering och tillsyn. Detta 

innebär tillsyn både över de pedagogiska resultaten och av de resurser som anvisats. 

Resursfördelningen skall ske utifrån varje elevs behov.  

När det gäller utvärdering av mål så menas både kunskapsmål och sociala och demokratiska 

mål (Skolverket 2009) . Det är även av stor vikt för att likvärdig utbildning ska upprätthållas 

att uppföljning, utvärdering och tillsyn sker på kommunal nivå. Kommunen ska utveckla 

strategier för styrning och utvärdering av verksamheterna. Skolverket tar upp fem strategier 

som de anser vara viktiga på den kommunala nivån för att värna om likvärdig utbildning. 
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Dessa är 1) åtgärder för att nationella mål ska uppfyllas, med vilket de menar i skollag 

1985:1100 stadgade skolplanen, 2) uppföljning och utvärdering ska ske som del i 

årsredovisning/bokslut och som underlag för budgetarbete och resursfördelning 3) aktiv 

tillsyn av skolan ske på kommunal nivå, 4) strategier för ansvarsfördelning och 5) skolans 

ledning.  

Ansvarsfördelningen i skolan blev även enligt Lärarnas Riksförbund (2010) otydlig i och med 

decentraliseringen. Otydligheten gällde både i statens, kommunens och professionens 

ansvarsområden. Detta hade att göra med statens mer passiva roll. I SOU 2010:95 diskuteras 

den otydliga ansvarsfördelningens konsekvenser. Bland annat framförs att otydlighet i ansvar 

hindrar samverkan mellan olika parter i skolområdet och därmed försämras den likvärdiga 

utbildningen.  

Skolans ledning är en förutsättning för ökad likvärdighet. Betydelsen med en välgrundad 

rekryteringsprocess av rektorer är därför väsentlig på den kommunala nivån. Det är 

kommunens skyldighet att rekryteringen sker korrekt och att endast skolledare som innehar 

kvalifikationen tillsätts (Skolverket 1997). 

 

3.3.4 Likvärdig utbildning på skolnivå 
Likvärdig utbildning på skolnivå är mer komplex än de andra dimensionerna. Detta då det är 

nivån där de övriga dimensionernas syn på likvärdig utbildning ska konkretiseras. En 

utgångspunkt jag tagit i denna dimension är rektorns och lärares påverkan på likvärdig 

utbildning. Valet av dessa två faktorer beror på att det är dessa aktörer som verkar på 

skolnivån och därmed har ansvar för utformningen av den likvärdiga utbildningen. Enligt 

Garme (2003) konkretiseras läroplaner och kursplaner i lokala arbetsplaner. Friutrymmet för 

de professionellas ansvar och möjligheter är därför mycket stor.  

Lärarkompetens är enligt Tornberg (2006) en avgörande aspekt i arbetet med att uppnå 

likvärdig utbildning. Många lärares syn är enligt Tornberg att konsten med yrket är att se 

varje elevs enskilda behov. En annan syn som lärare har är vikten av att följa de regler som 

uppställs i styrdokumenten. Även Tallberg Broman (2002) diskuterar att lärare har en 

avgörande uppgift för att nå likvärdig utbildning. Lärare delger enligt dem genom sina val av 

arbetsmetoder vad som är viktigt i skolan. För att garantera likvärdighet på skolnivå har enligt 

Samuelsson (2008) lärarnas professionella samtal lyfts fram som avgörande betydelse. För 
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alla elever som går ut grundskolan gäller samma mål, men innehåll och arbetssätt är skolans 

sak att organisera. Lärarna ges möjlighet att göra professionella tolkningar och ska anpassa 

undervisningen efter just sina elevers behov.(Skolverket 2004). I lärarnas arbete finns även en 

skyldighet att upprätta åtgärdsprogram. Öhlmer (2006) beskriver att skyldighet att upprätta 

åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd funnits sedan Lgr-80. Vidare menar 

författaren att lärare vid utformning av åtgärdsprogram främst fokuserar på elevernas brister. 

En ökad fokusering bör istället ske på elevernas styrkor. Lärarnas engagemang är enligt 

Huberman (1993) viktigt för att elever ska uppnå goda och likvärdiga resultat. Day (2004) 

menar att lärares engagemang både är kopplat till inre faktorer såsom passionen att arbeta som 

pedagog samt även till yttre faktorer, såsom exempelvis statushöjning och högre lön. 

Ytterst har rektor ett ansvar för att lärare ges tillfälle att föra sådana samtal sinsemellan samt 

att lärare får den kompetensutveckling som krävs. Detta ansvar har som syfte att tillvarata  

utbildningens likvärdighet. (Skolverket 2004) 

 Skolverket (2004) anser att det på skolnivå ska ske samtal lärare emellan för att på ett 

övergripande plan bestämma hur skolan ska organisera skolarbetet. Konkret innehåll i 

undervisningen ska sedan bestämmas av lärare och elev i samspel. Det är emellertid viktigt att 

de lokala tolkningarna inte inskränker de nationella målen. Lärares utbildning är en viktig 

aspekt av likvärdig utbildning. Enligt Gustafsson och Myrberg (2002) finns det ett positivt 

samband mellan lärarnas utbildning och elevernas studieprestationer. 

En stor del av lärarens arbete är bedömning. Enligt Nordgren (2008) har lärare mycket makt 

och stort ansvar i synen på bedömning. Det stora utrymme som lämnas till lärarnas 

professionella bedömning och tolkning av styrmedel kan minska möjligheter att uppnå 

likvärdig utbildning. Olika skolors lokala kriterier skiljer sig åt och det är av stor vikt att de 

lokala betygskriterierna genomgås och diskuteras för att likvärdig utbildning ska kunna 

uppnås. En likvärdig bedömning är därför en viktig faktor för utbildningens likvärdighet. 

Rektorn har här det övergripande ansvaret för att likvärdig bedömning upprätthålls och 

därmed en likvärdig utbildning garanteras.   

Utbildningsdepartementet (2001) menar att rektorn är ansvarig för att utveckla verksamheten 

mot bättre måluppfyllelse och att tillse att verksamheten följer de lagar, förordningar och 

kommunala direktiv som ska garantera elevers rätt till likvärdig utbildning. Avreglering av 

skolan har enligt Berg (2003) förändrat de krav som ställs på rektorer. I den regelstyrda 

skolan skulle rektorer främst vara kunniga i skoljuridik, offentlig förvaltning och 
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administrationsteknik. I samband med förändringen mot mål och resultatstyrning blev även 

rektorernas roll att tillvarata det tillgängliga frirummet. Frirummet beskriver Berg som är det 

handlingsutrymme som finns mellan yttre och inre ramar. De yttre ramarna syftar till hur 

skolan ska styras i önskad riktning, detta med hjälp av uppsatta mål. De inre gränserna syftar 

till den inre organisationen i skolan, det vill säga rektor, ledning, personal och andra som har 

ett samband med skolan, såsom elever och föräldrar. Det är i detta frirum som rektorn verkar 

och styr verksamheten. Det är även här som likvärdig utbildning kan utvecklas. Hallerström 

(2006) menar att rektorers faktiska ledarroll är otydlig. Detta beror enligt henne på att 

rektorsuppdraget både har rollen som kommunal chef och rollen som pedagogisk ledare.  

Ansvaret som pedagogisk ledare innebär enligt De Jong (2002) att rektorn måste vara 

professionell. Rektorn måste kunna känna sin professionella identitet och kunna uttrycka den 

med ord. Vidare måste rektorn kunna omsätta sina kunskaper och sitt engagemang till 

praktisk verklighet. Pedagogiska samtal med lärare är en viktig del i arbetet. Skolans mål, 

visioner och värdegrund ska enligt De Jong inte talas om enbart i allmänna termer, utan 

konkretiseras.  

Vikten av elevers och föräldrars inflytande för den likvärdiga utbildningen framställs av 

Skolverket (2004). Det kan vara svårt för elever och föräldrar att se vad mål i läroplan och 

kursplaner har för reella innebörder för undervisningen. Det är därför viktigt att informationen 

om målen i styrdokumenten sker parallellt med en diskussion om den lokala tolkningen av 

dem. På så sätt kan tankar om hur undervisningen ska läggas upp konkretisera innebörden i de 

nationellt fastställda målen. Ett sådant arbete gynnar möjligheten till likvärdig utbildning då 

det tar hänsyn till varje elevs enskilda behov.  
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3.4 Sammanfattade modell över dimensionerna 
Efter genomgång av det teoretiska ramverket har följande analysverktyg framtagits. De fyra 

dimensionerna är upptagna i fyra olika tabeller, figur 1-4. I vänsterkolumn på varje tabell 

framgår vilka faktorer som karaktäriserar varje dimension för att uppnå likvärdig utbildning. I 

den högra kolumnen framgår olika aspekter av faktorerna. Både faktorerna och aspekterna har 

framtagits genom det teoretiska ramverket. Analysverktyget kommer sedan att användas vid 

analysen av de båda skollagarna.  

 

Dimensionen likvärdig utbildning som värdebas 

Faktor Aspekt 
Frihet  Valfrihet 
 Individens 

enskilda behov 
  
Jämlikhet Jämlikhet i 

chanser 
 

 Jämlikhet i 
möjligheter 

 Jämlikhet i 
resultat 

  
Kvalitet Uppnående av 

mål 
 Kvalitetsarbete 
Figur 3.4a Likvärdig utbildning som värdebas med faktorer och aspekter. 

 

 

Dimensionen likvärdig utbildning på nationell nivå  

Faktor Aspekt 
Uppnående 
av mål 

Utbildningen ska vara 
måluppnående 

 Vilka målen är 
  
Tillsyn och  
Kvalitetsgranskning 

Direkt tillsyns och 
kvalitetsgranskning 

 Indirekt tillsyns och 
kvalitetsgranskning 

Figur 3.4b Likvärdig utbildning på nationell nivå med faktorer och aspekter. 
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Dimensionen likvärdig utbildning på kommunal nivå 

   

Figur 3.4c Likvärdig utbildning på kommunal nivå med faktorer och aspekter. 

 

 

Dimensionen likvärdig utbildning på skolnivå 

 

Figur 3.4d Likvärdig utbildning på skolnivå med faktorer och aspekter. 

 

 

 

 

Faktor Aspekt 
Anpassad utbildning  
För uppnående av mål 

Måluppnående 

       Elevernas 
enskilda behov 

  
Ansvarsfördelning Ansvar för 

kommunen 
 Ansvar för övriga 

aktörer 
  
Kvalitetsarbete Planering 
 Uppföljning 
 Utveckling 
  
Skolans ledning Kvalifikationer 
 Rekrytering 

Faktor Aspekt 
Rektorns ansvar 
och professionalitet 

Arbete mot målen 

 Utveckla 
verksamheten 

 Beslutsområde 
 Behörighetskrav 
  
Lärarprofession Arbeta mot mål 
 Behörighetskrav 
 Statushöjande 

åtgärder 
  
Likvärdig bedömning Rektorns ansvar 
 Lärares 

informationsplikt 
  
Elevens behov Särskilt stöd 
 Åtgärdsprogram 
 Individuella behov 
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4 Resultat och analys 
Analysen av de båda skollagarna i detta kapitel kommer att bestå av en idéanalys där det som 

uttrycks i lagtexten kommer att analyseras. Detta görs för att kunna framhäva och förtydliga, 

sett ur fyra dimensioner av likvärdig utbildning, lagarnas idémässiga bas. Med denna 

idéanalys utifrån de fyra dimensionerna är syftet att utvärdera lagarnas syn på likvärdig 

utbildning för att därefter få fram de förändringar som skett vid användandet av begreppet i 

skollag 2010:800. Analysen är uppdelad i fyra delar för respektive lag med utgångspunkt 

utifrån dimensionerna. Analysen har gjorts med utgångspunkt från analysverktyget i avsnitt 

3.4 men kommer att redovisas med löpande text och genom upptagande av aktuella 

bestämmelser.  

4.1 Likvärdig utbildning som värdebas 

4.1.1 Skollag 1985:1100 
Begreppet likvärdig utbildning upptas i den så kallade portalparagrafen i lagen i det första 
kapitlet.  Den 2 § stadgar: 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 
Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst i landet den anordnas. 

 Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt. I samarbete med hemmen, 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I 
utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.  

 Verksamheten i skolan utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människans egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 1. Främja jämställdhet 
mellan könen samt 2. Aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbing och 
rasistiska beteenden. (SFS 1985:1100 1 kap 2 §) 

I denna paragraf framkommer jämlikhet genom att ingen får stängas ute från utbildning på 

grund av kön, geografisk hemvist eller sociala förhållanden. I enlighet med Bergström (1995)  

kan detta ses som jämlikhet i chanser. Detta är något som Quennerstedt (2006) definierar som 

att utbildningen ska utformas så att den är samhällsfrämjande genom att utbildningen ska 

arbeta för utjämning av sociala skillnader och ökad jämlikhet.  Det som inte framkommer 

tydligt genom bestämmelsen är Bergströms (1995) definition av jämlikhet i möjligheter. 

Möjligtvis kan det anas jämlikhet i resultat genom lydelsen utbildningen ska ge eleverna 

kunskaper och färdigheter. Det som poängteras i lagen är att det särskilt ska verkas för att 

främja jämställdhet mellan könen och att all form av kränkande behandling ska motverkas. 

Såsom Wallin (2002) menar att jämlikhet har en stark anknytning till individuella behov och 
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möjligheter i skolans verksamhet, framkommer inte i denna paragraf. Enligt Wallin har ju 

jämlikhet mer kommit att handla om individuella möjligheter och inte lika mycket om lika 

chanser.  

Rätten till utbildning och skolplikt regleras i det 3 kapitlet i lagen. Den 1 § 2:a stycke stadgar: 

Skolplikten motsvaras av en rätt att få utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 

(SFS 1985:1100 3 kap 1 § 2:a stycke) 

Allas rätt till utbildning kan även ses som jämlikhet i form av lika chanser och i enlighet med 

Marshalls (1950) resonemang om jämlikhet i form av att ha möjlighet att delta i olika delar av 

samhällslivet.  

Jämlikhet återkommer även i det 4 kapitlet i lagen som särskilt stadgar om grundskolan. Den 

4 och 5 §§ behandlar att grundskolan ska vara avgiftsfri och att eleven ska erbjudas 

kostnadsfria måltider. Vidare reglerar 7 § att hemkommunen är skyldig att sörja för att 

kostnadsfri skolskjuts anordnas. Detta även med fokus på jämlikhet i chanser i enlighet med 

Bergström (1995).  

Frihetsbegreppet har med min avgränsning inget starkt genomslag i lagen. Detta med hänsyn 

till att jag undantagit friskolor från min undersökning. Däremot regleras frihet i form av 

valfrihet. Svensson (2010) förklarar begreppet, i form av att välja skola inom och utom 

kommunen. Dessa bestämmelser finns i 4 kapitlets 5, 8 och 8a §§. 

Kvalitet finns inte upptaget i denna lag såsom faktorn uttrycks i dimensionen.  

 

4.1.2 Skollag 2010:800 
Denna dimension tydliggörs i inledningen till lagen under syftet för utbildningen inom 

skolväsendet. Bestämmelsen stadgar att: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 
och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.(SFS 2010:800, 1 kap 4 § 2 st) 

Här understryks vikten av jämlikhet, såsom Bergström (1995) och Wallin (2002) definierar 

den, eftersom det i paragrafen talas om barns och elevers olika behov och krav på att de ska 

utvecklas så långt som möjligt. Det tas även upp de skilda förutsättningar som elever har att 

tillgodogöra sig utbildningen. Målet är att dessa skillnader ska uppvägas. Jämlikhet 
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framkommer även här genom att hänsyn tas till elevers olika behov, det vill säga aspekten 

jämlikhet i möjligheter.  

Jämlikhet framkommer även i den 5 § i samma kapitel, liksom frihetsbegreppet. Utbildningen 

ska enligt skollagen utformas efter grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna. De mänskliga rättigheterna framhålls här vara människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet. De 

mänskliga rättigheterna handlar enligt Marshall (1950) om jämlikhet.   

I den 8 § framkommer synen på jämlikhet som Bergström (1995) uttrycker jämlikhet i 

chanser. Det handlar om lika tillgång till utbildning, detta oavsett geografisk hemvist, sociala 

och ekonomiska förhållandet.  

Den 9 § stadgar:  

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett 
var i landet den anordnas.(SFS 2010:800 1 kap 9 §) 

Denna paragraf faller in under alla de fyra dimensionerna. Jämlikhet framkommer här genom 

att utbildningen inte ska vara likformig och i kvalitetsbegreppet beträffande minsta 

garanterade undervisningstid, ämnen, lärarbehörighet, särskilt stöd och kvalitetsgranskning.  

Barns och elevers lärande och personliga utveckling har i det 3 kapitlets 3§ stark koppling till 

jämlikhet. Genom att barn och elever ska få ledning och stimulans för sin personliga 

utveckling förankrar det som Bergström (1995) uttrycker jämlikhet i möjligheter och menar 

då att det är nödvändigt att utrusta eleverna med olika mycket resurser för att det ska gå att 

uppnå reellt lika möjligheter. Vidare stadgas det i 7 kapitlets 3 § att alla barn som omfattas av 

den allmänna skolplikten har rätt att kostnadsfritt erhålla grundläggande utbildning i allmän 

skola. Även detta stadgande har en koppling till jämlikhet som lika chanser.  

När det gäller kvalitetsbegreppet har detta fått sitt fäste i lagen genom ett eget kapitel härom. 

Det fjärde kapitlet heter ”Kvalitet och inflytande”. I detta fastställs ansvaret för 

kvalitetsarbete i skolan på huvudmanna och skolnivå. För att knyta an till dimensionerna är 

detta kommunal- och skolnivå. 3 och 4 §§ stadgar: 

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa 
upp och utveckla utbildningen. (SFS 2010:800 4 kap 3§) 

Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även på 
förskole- och skolnivå. (SFS 2010:800 4 kap 3§) 
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I enlighet med Quennerstedts (2006) resonemang att kvalitetsarbete ska stärka likvärdigheten 

framkommer detta tydligt i lagen. Vikten av kvalitetsarbetet framgår tydligt samt var ansvaret 

för arbetet ligger. Den syn Berg (2003) har, att kvalitet liksom likvärdig utbildning har med 

måluppfyllelse att göra, framkommer även i den 5§. Inriktningen på kvalitetsarbetet ska enligt 

denna paragraf vara kopplat till målen. 5 § stadgar: 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4§§ ska vara att de mål som finns för 
utbildningen i denna lag och andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. (SFS 2010:800 4 kap 5§) 

Den statliga kvalitetsgranskningen regleras i det 26 kapitlet. Kapitlet heter ”Tillsyn, statlig 

kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering” Hela kapitlet genomsyras av 

vikten av kvalitetsuppföljning i skolan. Kvalitetsbegreppet har alltså fått en mycket stark 

förankring i denna lag både genom aspekten uppnående av mål och kvalitetsgranskning.  

 

4.2 Likvärdig utbildning på den nationella nivån 

4.2.1 Skol1ag 1985:1100 
Likvärdig utbildningen på den nationella nivå beträffande måluppfyllelse har varit mycket 

svårtolkad. Till viss del framkommer målens betydelse i 1 kap 12 § som stadgar: 

Den som är huvudman för en del av det offentliga skolväsendet ansvarar för att utbildningen genomförs i 
enlighet med bestämmelserna i denna lag och bestämmelser som kan finnas i annan lag eller förordning. 

 Utöver vad som föreskrivs i denna lag kan i annan författning finnas föreskrifter särskilt om 
– mål och riktlinjer – utbildningens innehåll och – utbildningens omfattning.    (SFS 1985:1100, 1 kap 12 
§) 

Det är däremot inte ytterligare klarlagt var målen stadgas utan istället mer generellt en 

hänvisning till andra lagar och författningar.  

Beträffande tillsyn kan detta inte ses i många paragrafer i lagen. I lagens 15 kapitel 15 § 

stadgas: 

Har en kommun grovt eller under längre tid åsidosatt sina skyldigheter i denna lag eller enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av lagen får regeringen meddela de föreskrifter för kommunen eller, på 
kommunens bekostnad, vidta de åtgärder som behövs för att avhjälpa bristen. (SFS 1985:1100, 15 kap 15 
§ 1st) 

Detta måste i sin tur innebära att en viss tillsyn sker. Utan tillsyn upptäcks inte eventuella 

åsidosättanden av föreskrifter. Oavsett om det rent faktiskt såsom bland annat Roman (2009) 

och Quennerstedt (2006) uttrycker det skett en utökad granskning och inspektion av skolan så 

är denna inte rent faktiskt reglerad i skollagen.  
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4.2.2 Skollag 2010:800 
Likvärdig utbildning genom uppnående av mål framkommer tydligast i 1 kapitlets 11 §. 

Enligt bestämmelsen är det läroplanen som ska ange mål och riktlinjer för utbildningen. Det 

stadgas vidare att det är regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer som ska 

meddela föreskrifter för läroplanen. Var de grundläggande målen fastställs stadgas alltså här. 

Det stadgas däremot inte i lagen vad de grundläggande målen innebär. Mål för utbildningen 

behandlas även i 1 kapitlets 4 §. I denna framgår syftet med utbildningen. Bestämmelsen 

stadgar: 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 
också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingarna som det svenska samhället vilar på.  

 I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

 Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (SFS 
2010:800 1 kap 4 §) 

Tillsyn på den nationella nivån behandlas i lagens 26:e kapitel. Statens granskning utgörs av 

statens skolinspektion enligt 3§. Statens skolinspektion ska granska hela skolväsendet. Genom 

denna fastställs statens skyldighet över skolan. Vidare ska statens skolinspektion även granska 

hur en kommun uppfyller kraven på att skolplikt genomförs. Statens tillsyn sträcker sig även 

över att granska kommunens tillsyn, hur den fungerar och om den uppfylls generellt. Vidare 

stadgas det att statens skolverk skall granska kvaliteten i utbildningen som står under dess 

tillsyn eller under en kommuns tillsyn. I den 20 § kopplas detta till att granskning av 

kvaliteten ska ske i relation till mål och andra riktlinjer. Här framkommer tydligt likvärdig 

utbildning som måluppfyllelse samt dess relation till granskning och tillsyn. En nationell 

uppföljning och utvärdering har även lagstadgats och finns i de 24-27 §§.  

Enligt Romans (2009) synsätt är tillsyn en konsekvens av synen på likvärdig utbildning som 

måluppfyllande. Tillsynens syfte är att målen med utbildningen som satts på nationell nivå 

uppfylls. Tillsynen fungerar därför som ett verktyg för att nå likvärdig utbildning. Lagens 

tydlighet i tillsynsansvaret kan vara en konsekvens av att ytterligare stärka likvärdig 

utbildning på denna nivå. Quennerstedts (2006) slutsats om drag som präglar likvärdigheten, i 

detta fall beträffande statens ansvarstagande och granskning, framkommer tydligt med 

regleringarna i det 26:e kapitlet.  
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4.3 Likvärdig utbildning på kommunal nivå 

4.3.1 Skollag 1985:1100 
Likvärdig utbildning som att anpassa utbildningen efter målen framkommer i 1 kapitlets 12 §. 

Denna är citerad under avsnittet 4.1.1. Kommunen ska enligt denna paragraf anpassa 

utbildningen så att den genomförs i enlighet med lagen och andra bestämmelser. Detta 

innebär i sin tur att kommunen har ett ansvar för att portalparagrafen efterföljs.  Det har i den  

teoretiska referensramen framkommit att kommunens huvuduppgift är att anpassa 

utbildningen efter målen. 

Det andra kapitlet i lagen heter ”Den kommunala organisationen för skolan”.  Med en sådan 

rubrik kan det tänkas att ansvarsfördelning, kvalitetsarbete och resursfördelning skulle ingå.  

Så är emellertid inte fallet. Det som däremot behandlas i detta kapitel är skolans ledning. 

Skolverkets (1997) syn att skolans ledning är av stor vikt för likvärdig utbildning 

framkommer i den 2 §. Den stadgar:  

För ledning av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn skall hålla sig förtrogen med det 
dagliga arbetet i skolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 

 Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat 
pedagogisk insikt.(SFS 1985:1100 2 kap 2 §) 

Paragrafen blir avgörande för den rekryteringsprocess som skolverket (1997) menar måste 

vara välgrundad. Det ställs även i 2 kapitlets 2a § ett krav på att kommunen ska se till att 

rektorer går en särskild befattningsutbildning eller utbildning som kan jämställas med en 

sådan.  

Vad gäller kvalitetsarbete framkommer inte detta direkt i lagen mer än under 14a kapitlet 

”Åtgärder mot kränkande behandling”. Kommunen ansvara enligt 5 § för att personalen 

fullgör sina skyldigheter i åtgärder mot kränkande behandling, vidare ska kommunen tillse att 

målinriktat arbete mot kränkande behandling genomförs. De som har det direkta 

tillsynsansvaret över dessa frågor är statens skolinspektion. Något som eventuellt skulle 

kunna tolkas som kvalitetsarbete är kommunens skyldigheter att lämna sakuppgifter om 

skolverksamheten och verksamhetsredovisning för uppföljning av resursfördelning. Det 15 

kapitlets 11 § andra stycke stadgar: 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för 
skolhuvudmannen att lämna sådana sakuppgifter om skolverksamheten och sådan 
verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Detsamma gäller 
skyldighet för en kommun att lämna sakuppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsredovisning 
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som behövs för uppföljning och utvärdering av förskoleverksamhet och skolbarnomsorgen.(SFS 
1985:1100 15 kap 11 § 2st) 

Denna tolkning är möjligtvis något långsökt, men bestämmelsen innefattar ändå ett ansvar för 

kommunen att lämna uppgifter som regeringen kan ha till grund för att utvärdera arbetet. Det 

vill säga en form av indirekt kvalitetsarbete.  

4.3.2 Skollag 2010:800 
Att utbildningen på den kommunala nivån ska anpassas efter målen regleras i 1 kapitlets 4, 5 

och 11§§. Den 4 § 2 stycket stadgar: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 
och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (SFS 20010:800 1 kap 4§ 2 st) 

Häri framkommer främst att utbildningen ska anpassas efter elevernas olika behov. Det 

framhålls även att elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Även detta 

menar Quennerstedt (2006) handlar om att enskilda mål ska uppställas för varje enskild 

individ. Detta beskriver Quennerstedt inte handlar om någon lägsta nivå, vilket också 

framkommer tydligt i lagen med formuleringen ”…utvecklas så långt som möjligt”. Att syftet 

även är att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar kan tolkas som en utgångspunkt vid 

resursfördelningen. Skolverket (2004) menar beträffande resursfördelning att detta ska ske 

utifrån varje elevs behov.  

Vad utbildningen ska anpassas efter konkretiseras något i skollag 1985 genom den 11 § i 

samma kapitel. Den 11 § 1 stycke stadgar: 

För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår från bestämmelserna i denna 
lag. Läroplanen ska ange utbildningen värdegrund och uppdrag. Den ska också ange mål och riktlinjer för 
utbildningen. (SFS 2010:800 1 kap 11 § 1 st) 

Hänvisningen till läroplanen medför att det klart och tydligt framgår var målen finns 

behandlade. Anpassningen från kommunens sida av utbildningen har genom stadgandet en 

direkt koppling till läroplanen. Genom detta framgår var målen för utbildningen finns 

konkretiserade. 

När det gäller ansvarsfördelningen så har denna försökt tydliggöras genom att rubriken i det 

andra kapitlet i lagen fått rubriken ”Huvudmän och ansvarsfördelning”. Ansvarsfördelning är 

en viktig faktor för arbetet med likvärdig utbildning enligt Skolverket (2009). 

Ansvarsfördelningen mellan kommun, landsting, stat samt verkande på skolan framgår av 

detta kapitels 35 paragrafer. Att alla nivåers ansvar fastställs tydlig i lagen torde förenkla 
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synen på kommunens ansvarsområde. Kommunens enskilda ansvar behandlas på så sätt att de 

i den 8 § stadgas att ansvaret inbegriper att kontrollera att arbetet i skolan utförs i enlighet 

med lagen. Även om kommunens ansvarområde inte ytterligare fastställs i detta kapitel är det 

av vikt att kommunen vet vilka övriga verkande inom skolan ansvarar för. Skolverkets (2009) 

önskan om tydlig ansvarsfördelning i kommunen torde därför bli lättare arbeta mot.  

Den kritik som kommunerna fått motta enligt Quennerstedt (2006) är kanske det 4 kapitlet 

som handlar om kvalitet och inflytande en reaktion på. Skolverket (1997) har bland annat 

riktat kritik mot staten i detta avseende, och hävdat att det inte tillräckligt klarlagts hur 

kommunerna ska utföra sitt uppdrag med kvalitetsarbete. Den 3 § behandlar kommunens 

ansvar. Kommunen ska enligt denna bestämmelse systematiskt och kontinuerligt planera, 

följa upp och utveckla utbildningen. I detta kapitel ställs det även i den 6 § ett krav på att 

kvalitetsarbete ska dokumenteras. Vad gäller inriktningen på kvalitetsarbetet så ska det sträva 

mot måluppfyllelse. Detta regleras i den 5 §. Vidare stadgas i den 7 § kommunens 

skyldigheter för att tillse att nödvändiga åtgärder vidtas för det fall det framkommit brister 

eller klagomål. Det fastställs även i den 8 § att kommunen skall ha skriftliga rutiner för att ta 

emot och utreda klagomål mot utbildningen. Denna information ska lämnas till skolorna på 

lämpligt sätt.  

Skolans ledning finns det bestämmelser om i det 2 kapitlet. Den 11 § stadgar: 

Som rektor eller förskolechef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk 
insikt.(SFS 2010:800 2 kap 11 §) 

Vidare stadgas det i den 12 §: 

Varje huvudman ska se till att rektorerna går en särskild befattningsutbildning eller en utbildning som kan 
jämställas med denna. Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att rektorn har tillträtt sin 
anställning och vara genomförd inom fyra år efter tillträdesdagen. (SFS 2010:800 2 kap 12 § 1 st)
  

I den teoretiska referensramen framkom vikten av en kvalitetsinriktad rekryteringsprocess 

dels genom de krav som ställs för att anställas som rektor och dels genom kravet på 

befattningsutbildning. Det följer vidare i den 34 § ett ansvar för kommunen att ge 

kompetensutveckling.  
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4.4 Likvärdig utbildning på skolnivå 

4.4.1 Skollag 1985:1100 
Portalparagrafen har även i denna dimension en avgörande betydelse. Det andra stycket som 

stadgar att utbildningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter har en stark koppling till 

lärarnas och rektorns profession. Liksom Tallberg Broman (2002) påpekat så delger lärare 

genom sina val av arbetsmetoder vad som är viktigt i skolan. Bestämmelsen ger stor frihet till 

lärarna och ställer höga krav på dess profession och deras lokala tolkningar av mål. Emellertid 

får inte, liksom skolverket (2004) påpekar, de lokala tolkningarna inskränka de nationella 

målen. Vidare ska enligt samma paragraf utbildningen främja elevers harmoniska utveckling 

till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Även detta ställer höga krav på 

lärare och rektorer samt blir beroende av lokala tolkningar. Två saker konkretiseras i 

förhållande till vad lärare och rektorer ska arbeta mot. Dessa är jämställdhet mellan könen och 

motverkande av kränkande behandling. Att utbildningen ska genomföras i överrensstämmelse 

med mål för verksamheten regleras i den tidigare citerade 1 kapitlets 12 §. Åter ges stor frihet 

och utrymme för både lärare och rektorer att göra tolkningar.  

Rektorns arbete konkretiseras något i den även tidigare citerade 2 kapitlets 2 §. Rektorn 

åläggs här ett ansvar att vara väl förtrogen med det dagliga arbetet och ska särskilt verka för 

att utbildningen utvecklas. Detta är väl i överensstämmelse med utbildningsdepartementets 

(2001) syn att rektorn ytterst är ansvarig för att utveckla verksamheten mot bättre 

måluppfyllelse och tillse att verksamheten följer de lagar, förordningar och kommunala 

direktiv som ska garantera elevers rätt till likvärdig utbildning. Liksom Berg (2003) beskriver 

är inte enbart rektorns roll enligt bestämmelsen att vara kunnig i bestämmelser som rör 

verksamheten utan rektorn måste även vara väl förtrogen med arbetet i skolan och verka för 

utveckling. Rektorn ska vidare ha pedagogisk insikt. De Jong (2002) förklarar att ansvaret för 

en pedagogisk ledare innebär att känna sin professionella identitet. Att omsätta sina kunskaper 

och sitt engagemang till lärare har betydelse för att skolan ska utvecklas. Hallerström (2006) 

har uppfattningen att rektorns ledarroll är otydlig. Lagen är inte heller konkret i sitt stadgande 

om rektorns ledarroll, den är istället mer beskriven i allmänna termer.  

Betydelsen av lärarnas profession behandlas i lagens 2 kapitel 3 §. Denna stadgar: 

Kommuner och landsting är skyldiga att för undervisningen använda lärare, förskolelärare eller 
fritidspedagoger som har en utbildning som är avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. 
(SFS 1985:1100 2 kap 3 § 1 st) 
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Elevers behov framkommer i portalparagrafen. Enligt denna skall särskild hänsyn tas till 

elever i behov av särskilt stöd. Detta kan även kopplas till ett krav för lärare att särskilt arbeta 

med elevers enskilda behov.   

 

4.4.2 Skollag 2010:800 
Rektors och lärares professionella ansvar framkommer även i denna lag genom att de ska 

tolka de bestämmelser som handlar om syftet med och utformningen av utbildningen. De 

aktuella stadgandena här är de tidigare upptagna i övriga dimensioner och är 1 kapitlets 4 och 

5 §§.  

Rektorns ansvar konkretiseras något i lagen. I det 2 kapitlets 10 § stadgas: 

Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt beslut och har det ansvar 
som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.  

 Rektorn och förskolechefen får uppdra åt anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller 
skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta i 
frågor som avses i första stycket, om inte annat anges.(SFS 2010:800 kap 2 10 §) 

Rektorns otydliga uppdrag har diskuterats i den teoretiska referensramen. Rektorns arbete ska 

i den inre organisationen, efter tolkning av bland annat enligt Berg (2003) och De Jong 

(2002), stå i överrensstämmelse med de mål som fastställts. I denna lag stadgas att målen går 

att finna i läroplanen. Huruvida den otydlighet i rektorsuppdraget som Hallerström (2006) 

talar om blir tydligare går inte att klart säga. Däremot kan en intention ses att tydliggöra 

uppdraget. Det framkommer även i samma kapitels 9 § att rektorn särskilt ska verka för att 

utbildningen utvecklas. Att utveckla arbetet ska enligt Utbildningsdepartementet (2001) ses 

som en utveckling mot bättre måluppfyllelse. Den inre organisationen som omnämns i 

bestämmelsen skulle kunna ses som det frirum som Berg (2003) beskriver. Detta frirum ger 

lagen fortfarande stort frirum till. En förutsättning för att rektorn ska kunna arbeta mot målen 

är professionaliteten. För att öka professionaliteten stadgas det i den 11 § i samma kapitel om 

behörighetskrav. Dessa behörighetskrav är utbildning, erfarenhet och pedagogisk insikt.  

Beträffande lärarkompetensen stadgas det i 2 kap 1 § att lärare ska anställas som har 

utbildning och som är avsedda för den undervisning de bedriver. Dessutom finns det ett krav 

att vara behörig lärare för att anställas utan tidsbegränsning i 2 kapitlets 20 §. I efterföljande 

paragraf stadgas att lärare utan behörighet endast får anställas ett år i sänder. 
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Ett steg för att öka lärarnas professionalitet är införandet av lektorstjänster. Aspekten 

statushöjande åtgärder framkommer därmed här. 2 kapitlets 24 § stadgar: 

En lärare ska i skolväsendet benämnas lektor om han eller hon har 

1. avlagt minst licentiatexamen inom ett ämne som helt eller i huvudsak motsvara ett 
undervisningsämne eller som avser ämnesdidaktik eller har avlagt motsvarande utländsk examen och 

2. under minst fyra års tjänstgöring som lärare har visat pedagogisk skicklighet.(SFS 20010:800 kap 2 
24 § 1 st) 
 
 

Likvärdig bedömning, samt vikten av denna, framkommer i lagens 3 kapitel. Kapitlet handlar 

om barns utveckling mot målen. Rektorn har fått ett övergripande ansvar över den likvärdiga 

bedömningen genom att 14 § stadgar: 

Rektorn ska se till att betyg sätt i enlighet med denna lag och andra författningar.(SFS 2010:800, 3 kap 14 
§) 

Rektorn ska även, enligt den 16 §, besluta om betyg om två lärare som är ansvariga över 
betygsättningen inte kan enas. Rektorn har även en rätt att ändra ett betyg. Den 20 § stadgar: 

Finner den eller de som har fattat ett beslut om betyg att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya 
omständigheter eller av någon annan anledning, ska denne eller dessa ändra beslutet, om det kan ske 
snabbt och enkelt. En sådan ändring får inte innebära att betyget sänks. 

Ändring enligt första stycket ska göras av rektorn om1. den som har fattat det ursprungliga beslutet inte 
längre är anställd av huvudmannen eller är förhindrad på grund av något annat liknande skäl, 2. det 
ursprungliga beslutet har fattats av flera personer och någon eller några av dem inte längre är anställda av 
huvudmannen eller är förhindrade på grund av något annat liknande skäl, eller 3. det ursprungliga beslutet 
har fattats av flera personer och dessa inte kan enas.(SFS 2010:800, 3 kap 20 §) 

På lärarna ställs det ett krav på att eleverna ska informeras om grunderna som tillämpas för 

betygsättningen i 3 kap 15 §. Den 18 § i samma kapitel stadgar vidare att betygen ska 

utformas skriftlig.  

Att hänsyn ska tas till elevernas olika behov framkommer i 1 kap 4 §. Bestämmelsen är 

tydligare redogjord för under avsnittet 4.1.2. Denna paragraf är aktuell för alla dimensioner 

men mer specifika bestämmelser som har betydelse för likvärdig utbildning på skolnivå 

framkommer också i lagen. I det 3 kapitlets 3 § stadgas: 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och 
stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (SFS 2010:800 3 kap 3 §) 

Vidare finns det bestämmelser om särskilt stöd i lagen. Detta regleras i 3 kapitlets 6-12§§. Det 

särskilda stödet har en anknytning till elevernas olika behov. En skyldighet att upprätta 

åtgärdsprogram regleras, liksom möjligheten till anpassad studiegång. Det poängteras 
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emellertid att en anpassad studiegång så långt som möjligt ska vara likvärdig med övrig 

utbildning i den aktuella skolformen.  

 

4.5 Sammanfattande modell över analys och resultat  
Nedan redogörs för det resultat som framkommit efter analys av de båda skollagarna med 

hjälp av analysverktyget. Aspekter av faktorer som framkommit i skollagarna har markerats i 

modellerna nedan för att visa att de upptas i respektive lag. För de fall aspekterna inte 

markerats går det inte att utläsa av lagen. Nedanstående redovisning av resultat är en 

sammanställning från kap 4.  

 

 

Likvärdig utbildning som värdebas 

Skollag 1985:1100 2010:800 
Frihet  Valfrihet Valfrihet 

 
 Individens 

enskilda behov 
Individens 

enskilda behov 
   
Jämlikhet Jämlikhet i 

chanser 
 

Jämlikhet i 
chanser 

 
 Jämlikhet i 

möjligheter 
Jämlikhet i 
möjligheter 

 
 Jämlikhet i 

resultat 
Jämlikhet i 

resultat 
 

   
Kvalitet Uppnående 

av mål 
Uppnående av 

mål 
 Kvalitetsarbete Kvalitetsarbete 
Figur 4.5a Likvärdig utbildning som värdebas, sammanställning efter analys och resultat 
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Likvärdig utbildning på nationell nivå  

Skollag 1985:1100 2010:800 
Uppnående 
av mål 

Utbildningen ska 
vara 

måluppnående 

Utbildningen ska 
vara 

måluppnående 
 Vilka målen är Vilka målen är 
   
Tillsyn och  
Kvalitetsgranskning 

Direkt tillsyns och 
kvalitetsgranskning 

Direkt tillsyns och 
kvalitetsgranskning 

 Indirekt tillsyns 
och 

kvalitetsgranskning 

Indirekt tillsyns 
och 

kvalitetsgranskning 
Figur 4.5b Likvärdig utbildning på nationell nivå, sammanställning efter analys och resultat 

 

 

Likvärdig utbildning på kommunal nivå 

Skollag 1985:1100 2010:800 
Anpassad utbildning  
För uppnående av mål 

Måluppnående Måluppnående 

 Elevernas 
enskilda behov 

Elevernas 
enskilda behov 

   
Ansvarsfördelning Ansvar för 

kommunen 
Ansvar för 
kommunen 

 Ansvar för 
övriga aktörer 

Ansvar för 
övriga aktörer 

   
Kvalitetsarbete Planering Planering 
 Uppföljning Uppföljning 
 Utveckling Utveckling 
   
Skolans ledning Kvalifikationer Kvalifikationer 
 Rekrytering Rekrytering 
Figur 4.5c Likvärdig utbildning på kommunal nivå, sammanställning efter analys och resultat 
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Likvärdig utbildning på skolnivå 

 

Figur 4.5d Likvärdig utbildning på skolnivå, sammanställning efter analys och resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skollag 1985:1100 2010:800 
Rektorns ansvar 
och professionalitet 

Arbete mot 
målen 

Arbeta mot 
målen 

 Utveckla 
verksamheten 

Utveckla 
verksamheten 

 Beslutsområde Beslutsområde 
 Behörighetskrav Behörighetskrav 
   
Lärarprofession Arbeta mot mål Arbeta mot mål 
 Behörighetskrav Behörighetskrav 
 Statushöjande 

åtgärder 
Statushöjande 

åtgärder 
   
Likvärdig bedömning Rektorns ansvar Rektorns ansvar 
 Lärares 

informationsplikt 
Lärares 

informationsplikt 
   
Elevens behov Särskilt stöd Särskilt stöd 
 Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram 
 Individuella 

behov 
Individuella 

behov 
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5 Diskussion 
Under åren efter decentraliseringen har skolan mött mycket kritik för att inte tillräckligt värna 

om likvärdig utbildning. Under denna tid har även arbetet med framtagandet av ny skollag 

inletts. Statens offentliga utredning (SOU 2002:121) flaggar med sin titel ”skollag för kvalitet 

och likvärdighet” att den likvärdiga utbildningen ska garanteras ytterligare i skollag 2010:800. 

Den första frågeställningen för att uppnå huvudfrågan med uppsatsen har varit vilka 

bestämmelser som finns i de båda lagarna som kan ge möjlighet till likvärdig utbildning. 

Denna fråga har besvarats i resultat och analysdelen och de aktuella bestämmelserna har 

redogjorts för i respektive dimension.  

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka skollag 1985:1100 och 2010:800 ur ett 

idémässigt perspektiv för att redogöra för förändringar av begreppet likvärdig utbildning som 

skett i skollag 2010:800. För att besvara frågeställningen om det skett någon förändring av 

likvärdig utbildning kommer det nedan att göras en jämförelse utifrån resultat och analysdelen 

för de båda lagarna. Jämförelsen kommer först göras utifrån varje dimension som sedan följs 

av en slutsats av förändringen av begreppet likvärdig utbildning.  

 

5.1 Likvärdig utbildning som värdebas 
Likvärdig utbildning som värdebas är framträdande i de båda lagarna. När det gäller frihet är 

skollag 1985:1100 mer inriktad  på aspekten valfrihet. Valfrihet finns även i skollag 2010:800 

men, om inte starkare, påpekas aspekten individens enskilda behov. Den största förändringen 

framkommer emellertid i betydelsen jämlikhet. I skollag 1985:1100 kommer aspekten  

jämlikhet i möjligheter fram. Förändringen av både frihets- och jämlikhetsbegreppet är i 

överensstämmelse med Walins (2002) resonemang att jämlikhet mer på senare tid har kommit 

att handla om individuella möjligheter och inte lika mycket om lika chanser. Individens 

enskilda behov har en stark anknytning i skollag 2010:800.  

Beträffande kvalitet så har detta inte stort genomslag i skollag 1985:1100. Kvalitetsbegreppet 

är däremot genomgående i skollag 2010:800. Detta genom bland annat införandet av ett 

kapitel om systematiskt kvalitetsarbete. Vikten av kvalitetsbegreppet som måluppfyllande 

framkommer därför tydligt i skollag 2010:800.  Det görs även en beskrivning av vilken nivå 

ansvaret ligger på.  Vilket medför en tydlighet för alla verkande inom skolan. 
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5.2 Likvärdig utbildning på nationell nivå 
Likvärdig utbildning i form av måluppfyllelse präglar de båda skollagarna. Synen på detta 

tycks inte ha förändrats. I den teoretiska referensramen fastställs måluppfyllelse som den 

huvudsakliga faktorn för likvärdig utbildning på den nationella nivån av bland annat Englund 

och Quennerstedt (2008) och Roman (2009). För att klargöra målen för utbildningen har det i 

skollag 2010:800 införts en bestämmelse som syftar till att visa att målen för utbildningen 

framgår av läroplanerna för skolväsendet. Därvid kommer båda aspekterna in i skollag 

2010:800. Däremot är inte aspekten var målen regleras i skollag 1985:1100.  

Tillsynen regeras inte i någon större omfattning i skollag 1985:1100. Däremot är den 

framträdande i skollag 2010:800. En orsak till detta skulle kunna vara de 

måluppfyllelseproblem som Englund och Quennerstedt (2008) menar framträdde under 1990 

talet. Regeringen framhöll enligt författarna behov av att förstärkt uppföljning och tillsyn. 

Någon reglering i lagen har emellertid inte gjorts som ytterligare förstärker kravet på tillsyn. 

Däremot kan det i skollag 2010:800 ses att det tagits fasta på problemet och att det i lagen 

därmed införts ett kapitel som konkret handlar om tillsyn och kvalitetsgranskning.  

 

5.3 Likvärdig utbildning på kommunal nivå 
Att anpassa utbildningen för att uppnå de uppsatta målen som ett medel för att nå likvärdig 

utbildning är i de båda lagarna en av kommunens huvuduppgifter. Någon förändring kan 

därför inte ses här.  

Vad däremot gäller ansvarsfördelningen har denna tydliggjorts i skollag 2010:800. 

Ansvarsfördelning som grund för likvärdig utbildning har skolverket fastslagit och det får 

därför ses som en förändring av begreppet likvärdig utbildning på så sätt att mer vikt sätts i 

lagen på detta.  

Liksom ansvarsfördelning är kvalitetsarbete inte reglerat i skollag 1985:1100. Att det däremot 

är framträdande i skollag 2010:800 kan vara en konsekvens av kritiken som riktats mot att det 

inte tillräckligt klarlagts hur kommunen ska arbeta med detta. Både kommunens ansvar samt 

andra aktörers ansvar fastställs. Genom bestämmelser om bland annat rutiner för att ta emot 

klagomål och vidtagande av åtgärder för eventuella brister i skolan har kommunens 

skyldighet härför ökat i skollag 2010:800.  
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Ledningen av skolan uttrycks i princip på samma sätt i de båda lagarna. Någon förändring har 

därför inte skett i detta avseende.  

 

5.4 Likvärdig utbildning på skolnivå 
I arbetet med likvärdig utbildning lämnas mycket utrymme i de båda lagarna till både rektors 

och lärares profession. I skollag 2010:800 har emellertid lärarnas profession sökt stärkas 

genom ökade behörighetskrav. Båda skollagarna innehar visserligen regleringar som innebär 

att lärare ska ha en utbildning som är avsedd för den undervisning de ska bedriva men i 

skollag 2010:800 har även tillägg gjorts. Endast behörig lärare får anställas utan 

tidsbegränsning. Vidare får obehörig lärare endast visstidsanställas ett år i taget Ett annat 

försök att stärka professionen i skollag 2010:800 är de så kallade lektorstjänsterna. 

Motsvarighet till detta saknas i skollag 1985:1100. Detta skulle kunna ses som en aspekt av 

lärares profession att vidta statushöjande åtgärder.  

Rektorns ansvar samt rektorns profession behandlas på liknande sätt i de båda lagarna. 

Däremot är aspekten beslutsområde endast framträdande i skollag 2010:800. 

Likvärdig bedömning omnämns inte i skollag 1985:1100. Däremot har den likvärdiga 

bedömningen stor betydelse i skollag 2010:800. har Trots att regleringar skett på detta område 

lämnas fortfarande, såsom Nordgren (2008) uttrycker det, mycket till lärarnas professionella 

bedömning. Rektorns ansvar för bedömningen har i skollag 2010:800 särskilt reglerats. Detta 

skulle kunna ses som en poängtering av det ansvar rektorn har, att likvärdig utbildning 

garanteras.  

Att elevens behov ska tillgodoses framkommer visserligen i de båda skollagarna genom 

paragrafer som reglerar syftet med utbildningen men är betydligt mer framträdande i skollag 

2010:800 generellt. 
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5.5 Slutsatser 
Att utifrån dimensioner söka analysera de båda skollagarna har visat tydliga förändringar av 

begreppet likvärdig utbildning i skollag 2010:800 

En av de största förändringarna är fokus på elevens enskilda behov. Elevens enskilda behov i 

fokus för likvärdig utbildning framkommer i den värdebaserade-, kommunala- och 

skoldimensionen i skollag 2010:800. Även om elevens enskilda behov under åren efter 

skollag 1985:1100 tillkomst haft stor betydelse vid definieringen av likvärdig utbildning 

enligt det teoretiska ramverket, så har det inte varit framträdande i skollag 1985:1100. Med 

skollag 2010:800 får likvärdig utbildning betydelsen att det inte ska vara för lika för att vara 

likvärdigt. Detta innebär en förändring av begreppet likvärdig utbildning i skollag 2010:800 

som möter upp samhällets syn på likvärdig utbildning så som den definieras enligt Bergström 

(1995) och Wallin (2002), som jämlikhet i möjligheter istället för jämlikhet i chanser.  Att se 

utbildningen utifrån varje elevs behov förutsätter en olikhet. Det får en konsekvens på 

kommunens resursfördelning som enligt skolverket (2009) ska ske utifrån varje elevs behov.  

På lärarnas arbete ställer det också krav att se till varje elevs behov. Tornbergs (2006) 

resonemang, om att många lärare anser att konsten med yrket är att se till varje elev, tyder på 

att synen på likvärdig utbildning finns i lärares professionella arbetssyn, trots att detta inte 

framkommer i skollag 1985:1100. Elevens behov framkommer även i skollag 2010:800 

genom en skyldighet att upprätta åtgärdsprogram. Enligt Öhlmer (2006) har denna skyldighet 

funnits även tidigare men har inte reglerats i skollag 1985:1100. Att denna skyldighet stadgas 

i skollagen ger en ytterligare fokusering på elevernas enskilda behov i relation till likvärdig 

utbildning.  

Likvärdig utbildning har även förändrats i skollag 2010:800 på så sätt att det mer fokuseras på 

tillsyns och kvalitetsarbete. Huruvida detta är sammankopplat till skolans 

måluppfyllelseproblematik, som Englund och Quennerstedt (2008) redogör för, kan 

diskuteras. Roman (2009)menar att utökad granskning och inspektion av skolan är en 

konsekvens av synen på likvärdig utbildning som måluppfyllande. Det kan även ses som en 

förändring av begreppet likvärdig utbildning genom att likvärdig utbildning förutsätter ett 

tillsyns och kvalitetsarbete i skollag 2010:800 samt att det sker en tydlig regleringar om det.  
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Det har i det teoretiska ramverket redogjorts för skolans styrning samt konsekvenser av den så 

kallade decentraliseringen. Skollag 1985:1100 är skriven innan decentraliseringen infördes 

1991. Förändringar har emellertid gjorts i skollag 1985:1100 för att söka nå upp till den nya 

ansvarsfördelningen i skolans organisation. Det statliga ansvaret har dock ändå mött kritik i 

form av måluppfyllelseproblem, vilket kan ses som en konsekvens av förändringen av 

begreppet likvärdig utbildning i skollag 2010:800. Detta främst beträffande det som tas upp i 

den nationella dimensionen om tillsyn och kvalitetsgranskning samt i den kommunala 

dimensionen om kvalitetsarbete. Grunden till detta påstående hämtar jag från främst Englund 

och Quennerstedt (2008), Quennerstedt (2006) och Skolverket (1997). Genom förändringen i 

skollag 2010:800 av att tillsyn och kvalitetsgranskning regleras poängteras, med utgångspunkt 

från Skolverket (2009), vikten av dessa faktorer för att uppnå likvärdig utbildning.  

Kravet på professionalitet på både rektor och lärare för att öka möjligheten till likvärdig 

utbildning framhävs starkt i de båda skollagarna. Att likvärdig bedömning regleras i skollag 

2010:800 skulle kunna innebära att lagen ytterligare vill peka på vikten av likvärdig 

bedömning i relation till likvärdig utbildning. Däremot är ändå bedömningen som Nordgren 

(2008) även hävdar mycket upp till lärarnas professionalitet. Några större förändringar av 

begreppet likvärdig utbildning har däremot inte skett beträffande lärarnas profession. 

Emellertid kan införandet av lektorstjänster i skollag 2010:800 både ha påverkan på aspekten 

arbeta mot mål samt aspekten statushöjande åtgärder. Möjligen skulle en lektorstjänst samt de 

behörighetskrav som ställs öka lärarnas professionella angreppssätt. Vidare skulle det i 

enlighet med Day (2004) kunna öka lärarens engagemang, vilket skulle kunna ge effekt på 

lärarens profession. Detta med utgångspunk från att lektorstjänst medför en statushöjning och 

högre lön. På skolnivån har även vikten av den likvärdiga bedömningen fastställts i skollag 

2010:800. 
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5.6  Didaktiska implikationer 
Att analysera texter och därmed innebörden av olika begrepp är en nyttig erfarenhet för en 

blivande lärare. Jämförelser av texter sker både beträffande kurslitteraturer och andra 

textdokument såsom läroplaner. Utifrån den analysmetod som väljs får man fram ett resultat. 

Detta resultat är även viktigt att kritiskt granska. Som framtida lärare är det viktigt att vara 

medveten om att det kanske inte är så mycket vad som står i en text enbart som är viktigt utan 

också hur den tolkas. Tolkningar kan ske olika och det är genom den tolkning som valts i 

denna uppsats som förändringarna av begreppet likvärdig utbildning har framkommit på visst 

sätt. De tydligaste didaktiska implikationerna blir alltså att resultatet av en textanalys är helt 

beroende av undersökarens glasögon och vilka metoder som används för att analysera 

materialet. Detta är viktigt både i det egna arbetet samt i samband med att elever själva får 

möjlighet att analysera en text.  

6 Avslutande kommentarer 
I uppsatsen har det undersökts hur begreppet likvärdig utbildning förändrats i skollag från 

2010. Analys av begreppet har gjorts med utgångspunkt från skollag 1985. Uppsatsen har 

endast bestått i analys av de båda skollagarna och har inte haft som syfte att titta på något 

rättsläge beträffande likvärdig utbildning. Detta innebär i sig att begreppet likvärdig 

utbildning kan få en annan betydelse vid en rättslig analys av författningar, förarbeten och 

gällande praxis.  

Syftet med skollag från 2010 är att öka möjligheten till likvärdig utbildning samt att göra 

skollagen tydligare och mer lättförståelig. Mycket av det som tidigare reglerats i förordningar 

har nu istället lyfts in i skollag 2010. Även om både lag och förordning är författningar så 

finns det en stor skillnad mellan dem, vilket jag redogjort för under min avgränsning. Att 

frågor som rör åtgärdsprogram för elevens enskilda behov lyfts in i lagen ger det visserligen 

inte en starkare ställning till att sådana skall upprättas men det ger en fastare och stabilare 

grund att stå på. 

Genom att utesluta förordningar från analysen kan man inte genom den metod jag har använt 

mig av säga sig få fram ett resultat som visar på hur begreppet likvärdig utbildning förändrats 

i skolan från 1985 och fram till idag. Det går inte heller att, genom min studie, dra någon 

slutsats om hur likvärdig utbildning tolkats under denna period. Min uppsats visar endast på 

hur begreppet likvärdig utbildning förändrats i riksdagens skrifter, det vill säga i skollagarna. 
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För det fall även förordningar skulle innefattas i denna uppsats skulle inte den textanalys som 

genomförts uppfylla sitt syfte. Istället skulle det handla om en påbörjan av en rättslig analys 

som jag beskrev ovan, för att bli fullständig, även borde innefatta gällande praxis samt 

förarbeten.   

Jag har valt att analysera lagtexterna genom att använda mig av dimensioner. Valet av just 

dessa dimensioner kan ha påverkan på resultatet och det går inte att komma ifrån att andra 

dimensioner kanske hade visat på ett annat resultat. Däremot framkommer förändringen av 

fokus på elevens enskilda behov så tydligt fram i alla de valda dimensionerna att jag har svårt 

att se att andra dimensioner skulle kunna utesluta denna syn på begreppet. Ett problem jag 

stötte på under analysen av lagtexten var att många bestämmelser kunde tolkas in i flera olika 

dimensioner, samt att dimensionerna till viss del gick in i varandra. Förklaringen till detta är 

nog att alla dimensionerna är sammankopplade, dels då det finns en begreppsdimension och 

dels då de övriga tre dimensionerna har sin utgångspunkt i skolans organisation. Eftersom 

skolan är en målstyrd organisation där målen till slut ska uppnås på ett verksamhetsplan får 

många gånger begreppet likvärdig utbildning samma betydelse i de olika dimensionerna. 

Detta resultat är visserligen önskvärt då målen ska implementeras neråt i organisationen. 

Resultatet visar emellertid inte på huruvida implementeringen faktiskt fungerar utan visar 

endast på ett resultat av tolkning av begreppet.  

Genom att ur ett idémässigt perspektiv undersöka hur begreppet likvärdig utbildning 

förändrats i skollag 2010 jämfört med skollag 1985 har det genom min metod framkommit en 

förändring av begreppet likvärdig utbildning som mer än i skollag 1985 handlar om 

individens enskilda behov. Att vara medveten om att undervisningen ska vara olika för att alla 

elever ska få ha en likvärdig utbildning är något som kan underlätta planering av arbetet, 

förståelse för elever samt öka kvaliteten för varje enskild elev.  
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7 Fortsatt forskning 
Förslag på fortsatt forskning följer nedan: 

1. Komplettera studien med undersökning av de förordningar som kan ha betydelse för 
likvärdig utbildning. 

2. Undersökning av förändring av andra relevanta begrepp för skolan med utgångspunkt 
från skollagarna såsom jämlikhet och jämställdhet.  

3. Undersökning av hur det konkret på lärarnivå arbetas med att anpassa undervisningen 
efter elevernas olika behov.  
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